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Een binnenplaats combineert muren en hekken met een minstens 
gedeeltelijk verharde oppervlakte. Een binnenplaats verbindt 
verschillende gebouwen. De ruimte wordt vaak gebruikt voor 
recreatie, spel, als parking of als doorgang. Als je eetbaar groen 
installeert, hou je rekening met al deze functies.  

Op de patio van kinderdagverblijf Inniemini bouwde 
Groenman een spelzone met eetbaar groen en speelkeuken. 

Meer info? www.groenman.be © Groenman

Mogelijkheden: eetbaar groen

 – Eetbaar bosje
 – Serre: voorkweken
 – Moestuin
 – Leifruit
 – Bessenbosje
 – Boomgaard (solitaire fruitboom)
 – Serregewassen
 – Border (kruiden, eetbare bloemen)
 – Sneukelhaag
 – Klimfruit
 – Zaden veredelen
 – Koude kas
 – Vijg tegen muur

Mogelijkheden: water 

 – Verharding verwijderen – waterinfiltratie 
 – Watergebruik beperken
 – Opvang – Transport – Opslag: water opvangen van de omliggende 
daken

 – Speelwater 
 

Mogelijkheden: biodiversiteit  

 – Niet-eetbare klimplant (bijvoorbeeld klimop) 
 – Nestkastjes, insecten- en bijenhotels  

Mogelijkheden: straatmeubilair 

 – Buurtbank 
 – Picknicktafel
 – Spelelementen 

Mogelijkheden: klimaat 

 – CO2-reductie 
 – Koelte-eiland: pergola
 – Koelte-eiland: grote struiken, bomen

  

Minimumoppervlakte 

Eén stoepsteen   

Alles kan, afhankelijk van de grootte

 – Historische patio’s zijn vaak omringd met een galerij. Je hoeft geen 
antieke zuilen te bouwen om schaduw te creëren, maar je kunt je 
klimfruit leiden over kabels of een houten pergola.

 – Als je schaduw wilt creëren, kun je er ook voor kiezen om een 
boom of een grote struik te planten. Hou er rekening mee dat 
kruin en wortels weinig ruimte krijgen.

 – Hou rekening met de beschikbare plaats en met het dagelijks 
gebruik van de ruimte. 

 – Breng goed in kaart wie er wanneer gebruik van maakt en 
waar je nog plaats hebt: Worden er fietsen gestald? Pauzeren er 
werknemers of bezoekers? Zijn er soms publieke activiteiten? 
Beperkingen opgelegd door de brandweer?

Om rekening mee te houden 

 – Afhankelijk van het type aanplant vraagt het gemiddeld intensief 
tot heel intensief onderhoud (zie fiches ‘Eetbaar groen’).

 – Afhankelijk van het type aanplant vraagt het weinig tot veel 
kennis (zie fiches ‘Eetbaar groen’). 

 – Informeer je bij je gemeente over toegankelijkheid van een 
aanpalend trottoir (voor rolstoelen en kinderwagens).

 – Kijk goed na of er geen conflict is met eventuele 
nutsvoorzieningen (gas, kabel, water, riool). 

 – Let op de oriëntatie van de muur. Je kunt tegen elke muur iets 
kweken, maar voor een N-, NO- of NW-gerichte muur is de keuze 
heel beperkt (zie plantenfiches). 

 – Tegen een muur in de stad kan het veel warmer worden dan in 
een gewone moestuin. De planten zijn ook minder blootgesteld 
aan wind. Hou daar rekening mee als je planten kiest. 

 – Op de openbare weg kies je beter voor stevige planten (klein fruit, 
klimplanten).

 – Soms moet je verharding weghalen en een afboording aanleggen. 

stad:
Binnenplaats

In de Akarovatuin tuiniert Collectif au Quai met de 
buurt. Meer info? auquai.eu © VGC


